
Porada SOMu 6.4.2008 
 
Přítomní členové SOMu: Benjamín Groll, Miriam Říčanová, Štěpán Groll (náhradník), Daniel 
Jun, Daniel Marek, Tomáš Koutecký, Vlastík Stejskal, Eva Urbanová, Miriam Batlová (náhradník), 
Petra Danihelková (host) 
 
Podrobný program SDM se všemi časy. 
 
Pátek:  18:00 – 18:45 - Večeře 
 18:45 – ??:?? - zábavný akční večer studentů z Brna (na starosti to má Jirka H.) 
 22:50 – přesun na tělocvičnu 
Sobota: 8:00 – Budíček 
 8:30 – Snídaně 
 9:00 – Ranní ztišení 
 9:30 – 12:00 – Přednáška Filipa Kellera 
 12:30 – Oběd 
 14:00 – 16:00 – odpolední program (1.blok – bojovka, biblický kvíz, vycházka) 
 16:00 – 18:00 – odpolední program (2.blok – panelová diskuse, bojovka) 
 18:00 – Večeře 
 19:00 –  19:30 – nácvik písní a příprava na bohoslužby (Dan M.) 
 20:00 – 21:30 – koncert – Hanka Kopřivová 
 21:30 – 22:50 – oficiální zakončení dne ; společenské hry; deskové hry; videoprojekce 
 22:50 – přesun na tělocvičnu 
 23:50 – druhý přesun na tělocvičnu, odchod od fary 
Neděle:  7:30 – Budíček 
 8:00 – Snídaně 
 8:30 – Zkouška písní před bohoslužbami 
 9:00 – Bohoslužby (Filip Keler) 
 
Pozn.: Fara otevřená i do druhého odchodu, možnost hraní deskových her, společenské hry 
(připraví Miri Říčanová), videoprojekce (na starosti Dan M. a Dan J.); dobrovolné vstupné na 
koncert; letáky na koncert zajistí Vlastík;  
 
Vedení SDM: Miri Batlová, Daniel Jun 
 
Koncert: Hanka Kopřivová & Hořký kafe; aparaturu zajistí kamarád od Evy 
 
Zajistit: Jirka dá na net přihlašovací formulář, bude to chodit Miri B. a Danovi J., Miri B. vytiskne 
seznam přihlášených; Vlastík vymyslí a připraví trasu pro vycházku; Miri pošle přihlášeným info, 
že jsou přihlášeni a odkaz na mapku, jak se dostat na faru. 
 
Doplňující informace: Může se stát, že pozdě přihlášení nebudou mít oběd; ti co mají, vzít hudební 
nástroje; Sobotní přednášku bude mít Filip Keler – Evangelická identita; rozešle Daník všem 
 
Vlastík upozorní Jirku Marka, aby zveřejnil na stránkách mládeže datum a info k Seniorátnímu dni. 
 
 
 
 
 
 
 



LST 
Místo: Ptenský dvorek 
Doba: 23. (24.) - 30.8.2008 
 
Vlastík zjistí od majitele, jestli by to šlo v sobotu, případně to bude až od neděle do soboty. 
 
Příští schůze SOMu: v neděli po SDM asi 11:30; chystat nápady na LST (téma, řečníci, 
činnosti,...) 
 

V Olomouci 6.4.2008 
Tomáš Koutecký 


